
o Není-Ii květen ani příliš studený, ani 
mokrý, naplňuje stodoly i sudy. 

o Na Filipa Jakuba chrousti hučí , o Martině 
studený vítr fičí. (1 . 5.) 

o Chladno a večemí mlhy v máji hojnost 
ovoce a sena dají. 

o Prší-Ii na svatého Filipa a Jakuba v noci, 
bude úrodný rok. 

o V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 
o Svatý Florián si ještě může nasadit 
sněhový klobouk. (4. 5.) 

o Suchý březen , mokrý máj - bude humno 
jako ráj. 

o Déšť na svatého Mamerta přináší 

soužení, neboť v něm nic dobrého není. 
o V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 
o Deštivý květen - žíznivý říjen . 
o Májová voda vypije víno. 

... fO, ... a~ .. ( 11_ 
.. '8 oDftatele 
abca SllůVllv 

číslo 5 (39), ročník 4 

o Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni 
stálého letního povětři; po tomto dni ale 
není zapotfebí se obávati vínu škodného 
mrazu. (13. 5.) 

o Májová kapka platí nad dukát. 
o Před Servácem není léta, po Serváci 

s mrazy veta. 
o Žofie vína upije. (15. 5.) 
o Svítí-Ii slunce na svatého Urbana, bude 

úroda hlavně na víně. (25. 5.) 
o Na mokrý květen přichází studený červen . 

o Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po 
svatém Duchu nezbavuj se kožichu. 

o Pohoda na svatodušní pondělí slibuje 
úrodu. (28. 5.) 

o Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena 
stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu ve 
džbáně . 

květen 2002 
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• DAŇ Z NEMOVITOSTí 
Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli složenky na daň z nemovitostí, 

aby tak učinili co nejdříve v úředních hodinách na Obecním úřadě. 

Daň je nutné zaplatit nejpozději do 31. května 2002. 

• PAPíR 
Sběr papíru ve dvoře základní školy probíhá každou poslední sobotu v měsíci 

v době 9.00 - 11 .00 hod. Noste zvlášť vytříděné svázané časopisy a zvlášť 
vytříděné a svázané noviny. 

Žádáme vás, abyste veškerý vámi přinesený papír dávali pod střechu . 

• http://siluvky.webpark.cz 
Od druhé poloviny měsíce května budou zkušebně spuštěny internetové stránky 

naší obce. Můžete je navštívit na výše uvedené adrese. Pokud budete mít k těmto 
stránkám jakékoliv výhrady či připomínky , zašlete to na adresu: 
radysek@hotmail.com. 

• ZKUŠEBNí TÓN AKUSTICKÉ ZKOUŠKY 
SIRÉN PRO VAROVÁNí 

Pokynem č . 7 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 
republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 28. února 2002 bylo stanoveno: 
• ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se 

provádí akustickou zkouškou koncových prvků (sirén) zkušebním nepřerušovaným 
tónem sirény po dobu 140 vteřin 

• grafické vyjádření zkušebního tónu akustické zkoušky koncových prvků (sirén) t 1~~fi" j 
• JUBILANTI 
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito následující občané: 

78 let Ludmila Šťastná 
76 let Julie Dobrovodská 
76 let Jolana Urbanová 
73 let Květoslava Musilová 
70 let Zdeněk Škorpík 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví a 

dobrou životní pohodu. 

2 



Informační list obce Si/ůvky, č. 5 (39) - květen 2002 

• SŇATKY V ROCE 2001 
21. července 

1. září 

8. září 

24. listopadu 

Martina Fialová, Prachatičky 58 
Aleš Humpolák, Svojšice-Bošice 86 
Renata Šalplachtová, Nádražní 65 
David Fiala, Sobotovice 168 
Radomíra Krejzová, V aleji 17, Brno 
Rostislav Beránek, Anenská 258 
Martina Sklenářová, Na Rybníkách 216 
Petr Matuška, Na Rybníkách 55 

• NAROZENÉ DĚTI V ROCE 2001 
17. ledna 
8. března 
4. dubna 
12. července 
11. prosince 

Eliška Černá , Anenská 257 
Adriana Fialová, Prachatičky 58 
Markéta Fráňová, Na Nivách 236 
Petr Thiel , Prachatičky 189 
Jakub Hladil, Nádražní 123 

Blahopřejeme rodičům a vítáme nové občánky naší obce. 

• ZEMŘELí OBČANÉ V ROCE 2001 
27. ledna 
6. února 
13. března 
16. srpna 
26. srpna 
7. listopadu 
9. listopadu 

• 2001 

Jan Fiala, Sokolská 71 
Věra Záděrová , Pod lípami 165 
Julie Pipalová, Nádražní 196 
Tomáš Hledík, Úvoz 101 
Anežka Komínková, Pod lípami 102 
Miloslav Ptáček , Anenská 114 
Leopold Šedrla, Pod lípami 83 

84 roků 
79 roků 
89 roků 
81 roků 
92 roků 
55 roků 
82 roků 

V roce 2001 se v naší obci narodilo 5 dětí , zemřelo 7 občanů, byly uzavřeny 4 
sňatky. 

Do naší obce bylo v tomto roce přihlášeno 21 občanů k trvalému pobytu a 
odhlášeno 10 občanů . Naše obec má v současnosti 705 obyvatel (stav k 30. 3. 2002) 

• SVÁTEK MATEK 
Orel Silůvky pořádá v neděli 12. května 2002 ve 14.00 hod. v Orlovně 

v Silůvkách "DEN MATEK". 
V odpolední oslavě vystoupí děti z mateřské a základní školy v Silůvkách , 

hudební skupina a žáci Základní umělecké školy v Ořechově. 
Současně proběhne výstavka paličkování dětí ze Silůvek . 

Všechny srdečně zveme. 
Jednota Orel Si/ůvky 
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• ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
Obecní úřad Silůvky, Tělocvičná jednota Sokol Silůvky, Jednota Orel 

Silůvky a 4. YMCA-skautský oddíl Sokolík Silůvky pořádají v pátek 
31. května 2002 v 16.30 hod. na hřišti Pod lípami u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí ATLETICKÝ ČTYŘBOJ. 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti narozené do roku 1987. Po 
ukončení se uskuteční veselý táborák s opékáním buřtů. 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče. 
Pořadatelé 

• Z HISTORIE NAŠí OBCE - OVOCNÉ STROMY 
Na rozdíl od stromů lesních, které byly po staletí využívány jako stavební materiál, 

produkt k živení ohniště , k výrobě nářadí a náčiní v domácnostech, sloužily plody ovocných 
stromů k obohacení jídelníčku minulých generací a je tomu tak i v současné době. 

Ovšem je pravdou, že lesním stromům dala život sama příroda, kdežto ovocný strom 
musel někdo zasadit. 

Bývalo proto snahou každého muže zplodit syna, postavit dům a zasadit strom. Ovocné 
stromy sázeli i novomanželé a měli radost, když se dočkali ovoce a mohli je dát svým dětem . 

Sortiment ovocných stromů se stále rozšiřoval a také jejich počet, neboť ovocné 
stromoví mělo v okolí naší obce velmi příznivé podmínky. Silůvským se neříkalo jinak než 
peckaři a oni se za to nestyděli. Měli po většinu roku čerstvé ovoce všeho druhu , v zimě pak 
ovoce sušené nebo překapané . 

Pamětníci vědí, že před každým domem stávala mohutná hruška "Stigrmárka", 
v zahradě zase "Nurpirně" , pak ještě Jakubky, Máslovky, Medovky i Hniličky . 

Kolem vesnice bývaly jabloně , z nichž Panenské, Hrachůvka a Koženice nejčastěji. 
Na Kopajnách, U Réže, na Poloudělí, na Hložkách a Širokých zase třešně . Skalky dobré 

ještě o žních, Srdcovky, Věšatky a Ptáčnice . Stromy to bývaly staleté a mohutné, že trháči 
spouštěli plné koše třešní z vršku na prádelní šňůře dolů. Říkali, že za jasného počasí je 
z vrcholků třešní na Širokých vidět až do Vídně . 

A těch švestek. Tři neděle se táhla vesnicí líbezná vůně povidel. Tři neděle se chodilo na 
lízačku . To byl požitek sledovat, jak povidlí sládne a houstne. A ty koláčky s kadlátkama 
posypané mákem a omaštěné, jen se sbíhaly sliny. Na sušených švestkách si pochutnávaly 
přes zimu i bezzubé babičky . Že si také doma napálil každý voňavé kořaličky bývalo 
samozřejmé . Však také "financ" po třetí štamrli patřičně přivřel oko. 

Při mlácení obilí ruční mlátičkou "Lidomornou" museli čtyři muži točit klikou. A tak přišla 
kořalička vhod. 12 snopů, zastavit a lok podle chuti. Ajen se prášilo. 

Po otevření dráhy do Vídně jsou švestky naváženy do vagonů a šťáva z nich teče 
úvozem po kolejích až ke zvoniččce . 

Také ořechů bývalo mnoho. Na Slínech a na Kopajnách. Nahradily lískové oříšky, 
kterých bývaly na sýpkách plné pytlíky. 

Višně bývaly nejčastěji osvěžením ženců , neboť zrály právě ve žních. Odpočinek v jejich 
stínu a pochutnání na zralých plodech osvěžil a dodal chuť do další práce. 

Za učitele V. K. Jeřábka v letech 1881 - 1887 byly v naší obci naroubovány první 
meruňky, na podnož damašku. Některé z těchto stromů na Zahumeničkách dosud žijí. 
Pamatuji , jak meruňky spadlé ze stromu do obilí ještě po týdnu zůstaly chutné, tvrdé a 
nezačaly hnít. 
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Zřízením ovocné školky v Želešicích před 130 roky se rozšířil sortiment ovocných stromů 
a keřů o další ušlechtilé odrůdy ovoce, rybízů , malin, angreštů , kterými občané své zahrady 
v okolí vesnice osazovali. To byla zlatá doba silůveckého ovocnářství. 

K poslední rozsáhlé výsadbě 

ovocných stromů a keřů došlo 
v letech 1961 - 1962, kdy byl 
vysázen v Nebosádech sad 320 
švestek a 400 meruněk. Na Kopci 
pak 2 600 keřů rybízu . Byla zřízena 
též nová vinice v Mazouchách na 5 
ha a obnovena tak tradice našeho 
vinařství. 

Největšího rozkvětu dosáhlo 
ovocnářství v Silůvkách kolem roku 
1900. 

Je nutné se též zmínit o tom, že 
v roce 1973 bylo na pozemcích 
silůveckých majitelů u Dolních 
Kounic ve Žlebích na 26 ha 
vysázeno státním statkem v Dolních 
Kounicích 9 100 meruněk , jako 
intenzivní sad. Ty byly po zániku 
statku v roce 1992 majitelům 
vráceny. 

Kde všechny ty stromy jsou? 
Jejich odumírání začalo 

s rozšiřováním pěstování vojtěšky. 

Hlubokokořenící vojtěška odebírala 
vláhu a živiny z hloubky, kam dříve 
dosáhly svými kořeny jen stromy. 

Největší pohromou pro ovocné 
stromy byla však velmi krutá zima 
v roce 1929. Toho roku pomrzlo 90% 
všech ovocných stromů . Zimní 
krajinou se ozývaly rány jako z děla , Domácí pálenice z 18. století 
když pukaly mrazem kmeny stromů . 

Po založení JZD a zřizování nových honů byly odstraněny další stromy. Byly ponechány 
jen souvislé řady třešní u Réže a všechny stromy na Slínech a Slínkách. I ty byly však po 
sloučení JZD vykáceny, stejně jako meruňkový a švestkový sad v Nebosádech. Byla 
ponechána jen řada 38 švestek. Zmizela i rybízovna na Kopci , nakonec i vinice 
v Mazouchách, likvidovalo JZD Ořechov. 

V roce 1997 byly veškeré ovocné stromy v obci napadeny virovou nemocí šarkou., 
nerodí ovoce a odumírají. Zanikly též hojné rybízovny soukromníků v Mazouchách, na 
Širokých a na Kopci , velmi náročné na ruční práci. Ze zralých plodů bývalo dobré rybízové 
víno. 

Zbylé ovocné stromy v obci zůstávají většinou neošetřeny, některé i nesklizeny. Sklizené 
ovoce slouží dnes jen pro potřebu domácností , částečně též k pálení slivovice. Neošetřené a 
nesklizené zůstávají též stromořadí kolem silnic a na obecních pozemcích. 

Kronikář obce Si/ůvek 
Zdeněk $korpík 
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• MALÁ KOPANÁ 
Turnaj na hřišti v Bratčicích 

Fe Silůvky - Fe Bratčice 
13.4.2002 

2:0 
Branky: Záděra Kamil 

Fe Silůvky - Fe Omice 

Fe Silůvky - Prštice 
Branky: Záděra Kamil 

2 

Turnaj na hřišti v Nebovidech 

0:1 

1:1 

Fe Silůvky - Fe Nebovidy 
27.4.2002 

0:4 

Fe Silůvky - TJ Trafo Padochov 
Branky: Záděra Kamil 

Fe Silůvky - Fe Blajkec Modřice 
Branky: Záděra Kamil 5 

Kouřil Lubomír 2 
Burian Tomáš 
Sedláček Jiří 

• STOLNí TENIS 

1:7 

9:2 

Konečné výsledky okresních soutěží družstev Orel Silůvky ve stolním tenisu. 

OP I. tř. OP ll. tř. OS 

1. Cemo Mokrá 1. Ivančice "B" 1. Ostopovice "C" 
2. SK Kuřim 2. Silůvky "B" 2. S ilůvky ,p 
3. Orel Silůvky 3. SK Kuřim "B" 3. Neslovice 

Josef Záděra 

• 1945 
Pro doplnění a rozšíření článku z minulého (dubnového) Informačního listu o dubnových 

událostech v roce 1945 v naší obci sepsaných tehdejším kronikářem panem Františkem 
Stehlíkem, přetiskuji článek z knihy "Ořechovská kronika" (1996). I když je tento článek více 
zaměřen na obce Ořechov, Ořechovičky a Tikovice, domnívám se, že v něm naleznete mnoho 
zajímavého a poučného , neboť mnoho zde popsaného bezprostředně souvisí i s naší obcí. 

Děkuji autorovi článku , vojenskému historiku panu Vlastimilu Schildbergerovi za souhlas 
k přetisknutí tohoto článku 

Radek Neužil 

Po obsazení Bratislavy 4. dubna 1945 skončila první část bratislavsko-brněnské operace 
Sovětské armády. Směrem na Moravu útočila vojska 2. ukrajinského frontu, pod vedením 
maršála Sovětského svazu R. J. Malinovského. Vojska 2. ukrajinského frontu měla okolo 350 
tisíc vojáků , 246 tanků a samohybných děl , 6106 děl , raketometů a minometů a podporu 637 
letadel 5. letecké armády. Spolu se sovětskými jednotkami postupovala na Moravu vojska 
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Rumunské královské armády s 86 tisíci vojáky, 46 tanky, 999 děly a 239 letadly královského 
leteckého sboru. Útoku na Brno byly vyčleněny sovětské jednotky 1. gardové 
jezdeckomechanizované skupiny gen. por. I. A. Plijeva a 53. armády gen. por. A. V. Managarova 
s 1. rumunskou armádou. Na levém křídle 53. armády přes slovenské hory postupovala 40. 
sovětská armáda a 4. rumunská armáda. 

Od rakouských hranic z jihu na Moravu ve směru Mikulov, Moravský Krumlov útočila 
7. gar. Sovětská armáda. Záměrem těchto sil bylo proniknout od jihovýchodu na Moravu. 

Prostor Moravy bránila na straně Němců 1. pancéřová armáda pod vedení generála 
pancéřových vojsk W. K. Nehringa, 400 tisíc vojáků bylo soustředěno v jednom pancéřovém 
sboru, v jednom horském sboru , pěti armádních sborech se zpětným odřadem "Olomouc". Měla 
120 tanků a útočných děl , 2150 děl a podporu 150 letadel 6. letecké armády "Luftwaffe". Od 18. 
dubna byla posílena jednotkami 8. armády "Ostmark", jejího 72. armádního sboru nazvaného 
později sbor pancéřových granátníků Feldherrnhalle. 

I když politruci školili své vojáky, že bojují na území spojeneckého a slovanského státu , a 
aby se chovali slušně k místnímu obyvatelstvu, bylo zlo války silné. Sovětské prvosledové 
jednotky se chovaly poměrně slušně , ale po příchodu týlových útvarů docházelo k násilí, 
k loupežím, ke znásilňování žen i vraždám civilního obyvatelstva. Velitelé jednotek a příslušníci 
NKVD se proti těmto výstřelkům chovali velmi přísně a zpravidla končily smrtí provinilého vojáka . 
Bohužel se také stávalo, že když vojska nemohla dobýt nějakou obec, jak se stalo u Ořechova , 
velitelé, aby povzbudili vojáky slíbili jim, že ji dostanou v plen . Jako za středověku . To 
znamenalo , že si v ní vojáci po u rčitou časově omezenou dobu mohli dělat , co chtěli. V boji 
musela osobní odvaha vojáků, někdy i alkohol , vyvážit taktické chyby velitel ů a nižší úroveň 
výzbroje, což se projevilo ve velkých ztrátách sovětských vojsk. Boje v závěrečném údobí války 
byly velmi kruté, ani jedna strana již nebrala zajatce. 

V nocí na 15. dubna vydalo německé velení skupiny armád " Střed" rozkaz ke zrušení 
pevnosti Brno a vojska z města měla obsadit obranná postavení před Brnem na linii: Tikovice , 
Ořechov , Židlochovice, Vel. Němčice , Šitbořice a Vel. Hostěrádky. 

Velitel pevnosti Brno gen. Poel začal liknavě plnit tento rozkaz. Německé jednotky pomalu 
zaujímaly toto postavení, židlochovický Volkssturm nezaujal ani postavení na dominantní výšině 
Výhon a jednotky 72. armády sboru přidělené 1. panc. armádě od 8. armády ze skupiny armád 
"Ostmark", neobsadily úsek fronty od Přibic po Uherčice . Tento úsek fronty byl obsazen 
jednotkami 760. divize v jejich řadách bojovaly dva prapory tzv. východních dobrovolníků 
sestavené z Kavkazanů a Turkmenů . 

NejblíŽe k Brnu pronikl 1. gar. jms. se 7. mechanizovaným sborem. Předsunuté jednotky 
13. gar. jezd. divize, které již 17. dubna obsadily Medlova předsunutý sovětský dálkový průzkum 
směrem na Ivančice nenarazila na nepřítele . Jednotky dostaly rozkaz postupovat co nejdále 
podél řeky Jihlavy na západ k Ivančicím a tím zabezpečit od západu postup sovětských vojsk na 
Brno. Z Vojkovic vyrazila pěchota 6. orelské divize na Holasice a z části přešla silnici Pohořelice 
- Brno a bez boje obsadila Sobotovice. Toho využila 16. mech . brigáda, jej íž tanky vyrazily na 
Sobotovice, kde se spojily s pěchotou a postupovaly na Bratčice , které po deváté hodině 
obsadily. Postoupily až k Mělčanům , kde se spojily s kozáky od 13. gar. jezd. divize. 

Němci se nechtěli smířit se ztrátou Holasic a dopoledne zaútočili na nastupující sovětská 
vojska a zatlačili je zpět k Vojkovicím. Poté se rozhořely týdenní boje v prostoru Holasic, 
Rajhrad , Stará pošta, kde Sověti ztratili přes dvacet tanků a na 160 vojáků. 

Když se nepodařilo prorazit ve směru na Rajhrad , začaly sovětské jednotky postupovat na 
Syrovice. Útoku předcházel nálet bitevních letadel na obec, při kterém byl zapálen místní lihovar. 
Pěchotu v boji podpořily tanky 41. gar. tank. a 63. tank. brigády. Za boje o Syrovice byl zničen 
jeden sovětský tank, a dvě německá protiletadlová děla . Po desáté hodině byly Syrovice 
obsazeny a Němci se stáhli k Ořechovu . Během týdenních bojů o Ořechov se stala obec 
nástupištěm útoků , na katastru obce padlo 60 sovětských vojáků a 8 místních občanů. Od 
20. dubna byl v obci štáb 4. gar. jezd. sboru , kde prodléval i velitel 1. gar. jms. generálporučík I. 
A. Plijev. . 
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Poměrně hladkým obsazením prostoru Syrovíce, Bratčice a Mělčany dne 18. dubna se 
vytvořilo pro sovětské vojsko nové nástupiště na Brno ve směru Ořechov nebo Silůvky , dále 
Střelice a západní předměstí města. 

Na proniknutí sovětských jednotek k Ořechovu reagovalo německé velení pozdě a v Brně již 
nemělo síly, která by sovětské jednotky zastavily. Divize pancéřových granátníků Feldherrnhalle-
1, která tento úsek měla bránit, zůstala za řekou Jihlavou. Postavení okolo Ořechova bylo slabě 
obsazeno frekventanty vojenských škol z Vyškova, 10. výcvikovým praporem SS a 
Volkssturmem z okolních německých obcí. Dále několika protitankovými a protiletadlovými děly . 

Po obsazení Syrovic začala část 125. střel. pluku od 6. orelské divize postupovat směrem na 
Ořechov. Jak se pěchota objevila na nekrytých místech tzv. Velkých polích , dostala se do těžké 
kulometné palby a ustoupila zpět do Syrovic. 

V poledne průzkum 7. mech. sboru pronikl do Silůvek a sovětské tanky začaly postupovat na 
Brno přes Silůvky, Hlínu, Neslovice, Kývalku do Popůvek. Během večera pronikly až k Brnu, kde 
bylo zničeno několik tanků. 

Jak vyplývá ze sovětských hlášení , nebyl Ořechov s novým dominantním kostelem Všech 
svatých na sovětských mapách vůbec zakreslen. V hlášeních se mluví jen o Tikovicích a 
Ořechovičkách. Sovětská vojska proto útočila na imaginární cíl , což velmi ztěžovalo koordinací 
útoků a pro dělostřelectvo přesné zamíření , což se projevilo ve ztrátách na lidech a technice. 

Po poledni zaútočilo několik střemhlav bombardovacích letounů JU-87 Stuka s podporou 
stíhačů na sovětská vojska u Syrovic. Sovětská stíhací letadla proti nim zasáhla a jednu Stuku 
sestřelila . 

Odpoledne 18. dubna začal útok na Ořechov náletem bitevního letectva a dělostřeleckým 
přepadem. Již během dělostřelecké palby zaútočili kozáci 8. gar. jezd. divize od Syrovic na 
Ořechov a pěchota 125. stř . pluku přes Velké Pole na Tikovice a útok byl opět se ztrátami 
odražen. K večeru došlo k přeskupení sil , pěchota se přemístila k Syrovicím a za pomoci tanků a 
samohybných děl 63. mech. brigády zaútočila přes Žleby na Ořechov. Během dvouhodinového 
boje se ve 22 hod podařilo obsadit ulici k Hajanům a návrší s kostelem. Obránci Ořechova se 
stáhli do Ořechoviček, úvozu polní cesty ke sv. Peregrínu a k Annenskému mlýnu. 

Vojáci 125. střel. pluku se marně snažili vypudit Němce z Ořechoviček . Po celou noc na 
19. dubna bojovali a byli již nepřetržitým nasazením v boji silně unaveni a žádali vystřídání. 
Velitel 7. mech. sboru se rozhodl podpořit vojáky 6. orelské střelecké divize. Jedna rota 
samohybných děl od 16. mech. brigády zaútočila od Radostic na Ořechovičky a od Ořechova ji 
podpořily tanky 63. mech. brigády. V 16.30 hod. začal útok z obou stran, jakmile Němci zjistili ve 
svém týlu u Podlavky sovětská samohybná děla vyklidili Ořechovičky a stáhli se k cihelně . Ve 
20 hodin se obě útočná seskupení setkala , od Syrovic přijeli do Ořechova kozácí ve velmi 
podroušeném stavu a vystřídali pěchotu 125. střel. pluku. Sesedli z koní , usnuli po mlatech , 
stodolách a ani nevyslali hlídky na přední okraj fronty. Tankisté rozestavili tanky a samohybná 
děla okolo kostela a také odpočívali. 

Německé velení velmi těžko neslo obsazení Ořechova, odkud se mohla vést dělostřelecká 
palba na Brno. Večer 18. dubna dostala 16. panc. divize rozkaz, aby urychleně navagónovala 
techniku u Opavy a odjela k Brnu. Za přesunu k Brnu neměla štěstí , od Ivanovic na Hané se k 
Brnu musela přepravovat kvůli přerušení tratě po ose a jejího velitele gen. mjr. von Mullera zajali 
čsl. partyzáni oddílu "Olga" na zámku v Hosticích. 

Večer 19. dubna po příjezdu jednotek 16. panc. divize do Brna, dostal pluk panc. granátníků 
čís. 64 téže divize rozkaz, aby v předvečer vůdcových narozenin dobyl na Rusech zpět důležité 
obranné postavení v Ořechově. Během večera se pluk posílený tanky přesunul ve vší tichosti do 
lesů k Bobravě a zaujal výchozí postavení k útoku u cihelny nad Annenským mlýnem. Útoku 
předcházela přehradná palba z raketových vrhačů umístěných na obrněných transportérech 
SdKfz 251/1 . Za chvíli bylo návrší u kostela v plamenech. Za palebnou přehradou postupovali 
tanky s pancéřovými granátníky. Od úvozu peregrínské cesty zaútočila do boku sovětské obrany 
německá pěchota s několika útočními děly . Moment překvapení byl veliký, německé tanky 
pronikly do obce a z nejkratší vzdálenosti odstřelily několik sovětských tanků T-34 a 
samohybných děl SU-100. Němci v boji muže proti muži použili i plamenometů a návrší u kostela 
dobyli. Sovětští vojáci utrpěli těžké ztráty, ti co se zachránili , se stáhli do Žlebů , kde zaujali 
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obranu. Okolí kostela bylo po minulých bojích pokryto vraky sovětských tanků a mrtvolami 
vojáků , koní, zbraněmi a municí všeho druhu. Pancéřoví granátnicí okamžitě zaujali obranná 
postavení okolo kostela a podél návrší až k Tikovicím. Velitelství 64. pluku pancéřových 
granátníků s velitelem pplk. Dornemennem bylo v Ořechovičkách . Obranné boje v prostoru 
kostela řídil kpt. Richter. Po ústupu sovětských vojáků z Ořechova byla obec ostře odstřelována 
kaťušemi. Němcům se podařilo získat zpět dominantní obrannou kótu zamezující útoku na Brno. 
Dále chtěli zlikvidovat sovětské jednotky proniklé do Střelic a Popůvek . Části 16. panc. divize se 
v noci z 19. na 20. dubna přesunuly přes Pisárky, Kouhoutovice a Žebětín k Ostrovačicím s 
úkolem, aby ráno 20. dubna provedly vstřícný úder naproti útočící divize panc. granátníků 
Feldherrnhalle-1 od Dolních Kounic do Ořechova a tím izolovat sovětská vojska u Střelic a 
Popůvek . 

Už ve čtyři hodiny začali Němci postřelovat sovětská postavení pod Ořechovem , po desáté 
hodině napadlo sovětská vojska německé bitevní letectvo. Po leteckém útoku zaútočili Němcí od 
Karlova směrem na kótu 334 m Volhausy, dnes zvané Jaloviska. Ve stejném čase zaútočilo 
15 tanků s dvaceti obrněnými transportéry od 16. panc. divize na postavení kozáků u Kývalky. 

Za chodu překonali jejich obranu a průsekem v omickém lese pronikli k osadě Dvorek, kde 
přebrodili Bobravu a po silnicí podél říčky postupovali k Radosticím. Pancéřoví granátníci vnikli 
do lesa Bučina , kde se spojili se svými druhy od divize pancéřových granátníků Feldherrnhalle-1 
a postupovali lesem na Radostice. Tanky s obrněnými transportéry pronikly okolo Radostic a 
polní cestou se dostaly na kótu Podlavka a do Ořechoviček , kde se spojili se 64. plukem 
pancéřových granátníků své divize. Od Karlova se rozjely tanky divize Feldherrnhalle-1 a přetly 
cestu od Mělčan, obsadily kótu Volhausy a Tikovické zmoly. Od Tikovic jim vyjelo naproti několik 
tanků 
16. panc. divize. Němci při útoku ztratili jen jeden tank a obrněný transportér. Od Ořechova 
několik tanků pokračovalo v útoku ve směru jižně od Hajan, na Starou Poštu a k Rajhradu. Tímto 
manévrem úplně rozbily sovětská postavení pod Silůvkami , Tikovicemi a Ořechovem , odřízly 
jednotky 41. gar. tank. brigády, 16. mech. brigády a 8. dálnovýchodní jezdecké divize v prostoru 
Střelic a Popůvek. Pro Sověty bylo velkým štěstím , že útoku od západu se nezúčastnila 6. panc. 
divize, která měla zlikvidovat sovětské seskupení u Střelic a Popůvek , když se na svém přesunu 
od Vídně opozdila. 

Sovětské jednotky z ohroženého prostoru pod Silůvkami se stáhly do Mělčan , před obcí 
zůstal na cestě poškozený sovětský tank a utíkající vojáci si museli udělat cestu přes zahrady. V 
Mělčanech byla rychle organizovaná obrana, do boje byly nasazeny i týlové jednotky včetně 
kuchařů . Od Bratčic přijely na pomoc tři tanky a zaujaly palebné postavení severně od obce. 
Místní obyvatelé byli za nepřátelské palby nasazeni na kopání zákopů okolo obce. Kozáci 8. gar. 
jezd. divize se zčásti stáhli do Silůvek , kde vytvořili kruhovou obranu. 

Přesto , že jednotky 41. gar. tank. brigády, 16. mech. brigády a 8. dálnovýchodní a část i 
8. gar. jezd. divize zůstaly německým útokem izolovány, podle rozkazu 20. dubna ráno zaútočily 
na Brno, ve směru na Bosonohy. Jednotky 41 . gar. brigády za ztráty šesti strojů dobyly část 
Troubska. Ve Střelicích neměla 16. mech. brig . úspěch , Němci zabránili každému rozvinutí 
brigády. Za pomoci opěšlých kozáků a motostřelců se podařilo vytlačit Němce jen z dolní části 
obce. 

Teprve až německý útok ve směru na Ořechov skončil , vydal velitel 7. mech. sboru gen. 
Katkov rozkaz, aby část jednotek 16. mech. sboru s 94. motopraporem zaútočila ze Střelic ve 
směru na Radostice, Prštice, Silůvky , a navázala spojení s jednotkami v Mělčanech. Od Mělčan 
měla do tohoto prostoru zaútočit část jednotek 63. mech. brig . posilovaná nově příchozími 
jednotkami 4. gar. jezd. sboru. Ve 14 hodin boj vrcholil , postupující tanky se dostaly do přímé 
palby od Tikovic a nastupující jízdu rozprášily salvy z raketových vrhačů . Útok od jihu na Silůvky 
musel být zastaven. Od severu pronikly jednotky 16. mech. brig. do Prštic a motostřelci do 
Silůvek. 

Němci průlomem od Rosic a Dolních Kounic rozbili sovětská postavení v tomto prostoru a 
posílili své jednotky, ale na likvidaci izolovaných sovětských sil již neměli síly. Marně čekali na 
6. pancéřovou divizi, která měla úder dokončit. Drželi sovětské jednotky u Popůvek , Střelic a 
Ořechova pod kontrolou z okolních výšin . Německé jednotky jihozápadně na frontě byly 
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rozmístěny takto: řeka Jihlava od Hrubšic, Pohořelic , k Dolním Kounicím až osada Karlov, divize 
panc. granátníků Feldherrnhalle-1. Rosice , Kývalka, Veselka , Troubsko, Ostopovice, Ořechov 
16. panc. divize, části 46. a 711 . pěší divize a Volkssturm , Hajany, Rajhrad , Blučina , části 
8. panc. divize, 46. a 711. pěší divize posílené 10. výcvikovým praporem SS a 21 . policejním 
plukem SS. 

Během boje jižně od Tikovic začaly jednotky 42. gar. střel. divize postupovat od Mělčan na 
Karlov. Po odražení sovětského útoku začalo sovětské bitevní letectvo bombardovat Ořechova 
lesy v údolí Bobravy. 

Když se nepodařilo prorazit německou obranu pod Tikovicemi a Ořechovem, dal velitel 
7. mech. sboru gen. Katkov rozkaz, aby část 16. mech. brigády s kozáky 8. gar. jezd. divize ze 
Střelic zaútočila od Radostic ve směru na kótu 334 m Podlavka severozápadně Ořechova do 
týlu německé obrany. Útok se zdařil a kozáci Podlavku obsadili. 

V noci ze soboty na neděli 22. dubna se velmi pokazilo počasí , ochladilo se a začalo pršet. 
Na sovětských jednotkách se projevila vyčerpanost z dlouhého nasazení v bojích, což se 

projevilo na ztrátách na lidech i technice . Ke dni 20. dubna měl 7. mech. sbor jen 56 tanků a 
39 samohybných děl , 1. jms. měla jen 12 lehkých tanků a 25 samohybných děl. Takže od 
Lanžhota po Ořechov bylo ztraceno 89 tanků a samohybných děl. Sověti měli u Brna celkem 
132 tanků a samo děl. Příchodem 16. pancéřové divize k Brnu zvýšili Němci stav svých 
pancéřových jednotek na 105 tanků a útočných děl , což vedlo ke stagnaci bojů před Brnem. 

Také vhodným výběrem terénu pro obranný boj dovedli Němci poměrně malými silami čelit u 
Ořechova až desetinásobné sovětské přesile . Také německá a maďarská vojska byla neustálými 
boji zdecimovaná, měla v jednotkách poloviční stavy na lidech a technice, chybělo jim střelivo , 
hlavně dělostřelecké náboje, pohonné hmoty a potraviny. Přesto kladly houževnatý odpor, to se 
ukázalo v tom , že průměrný postup sovětských vojsk před Brnem byl jen tři kilometry za den. 
Termíny na dobytí Brna stanovené vrchním velením byly stále v nedohlednu. 

Na frontě jihozápadně od Brna se 22. dubna snažili obránci Ořechova napadat nenadálými 
přepady za pomoci tanků a bitevního letectva soustředění sovětských vojsk. Při jednom 
hloubkovém útoku byl jeden FW-190 F sestřelen . Jednotky 42. gar. stř. divize postoupily kilometr 
jihovýchodně k Silůvkám a k osadě Karlov. Vojáci 6. orelské stř . divize bojovali v Holasicích , u 
Staré Pošty a 125. stř. pluk pronikl k silnici Hajany-Ořechov. 

Jinak zůstala fronta pod Brnem stát a boje utichly, ale byl to klid před bouří , která měla přijít 
příští den, v pondělí 23. dubna. 

Obránci Ořechova slyšeli během noci z 22. na 23. dubna přesuny sovětských tanků a začali 
terén pod Ořechovem ostřelovat. Po třetí hodině jim odpovědělo sovětské dělostřelectvo a 
kaťuše . Tanky a samohybná děla 63. a 64. mech. brigády 7. mech. sboru zaujaly výchozí 
postavení k útoku u Syrovic. V šest hodin ráno po krátkém dělostřeleckém přepadu zaútočily 
tanky s kozáky 4. gar. jezd . sboru na Ořechov, Tikovice a Silůvky. Jakmile se dostaly v 
otevřeném terénu do prudké palby obránců , musely se stáhnou na svá výchozí postavení. 

Po obnovení návaznosti se sovětskými jednotkami v prostoru Střelic se tanky a samohybná 
děla 63. a 64. mech. brigády pod ochranou tmy přesunuly do Střelic . Několik samohybných děl 
zůstalo u Silůvek a postřelovalo Tikovické zmoly. Během noci se také do Střelic-Vršovic přemístil 
štáb velitele 7. mech. sboru gen. mjr. Katkova. Záměr velitele sboru bylo soustředit celý 7. mech. 
sbor v prostoru Střelic a Popůvek a zaútočit ráno 24. dubna ve směru Ostopovice-Bosonohy. 

Němci v Ořechově si byli vědomi , že jsou již ze tří stran obklíčeni. V noci na 
24. dubna se začaly tanky a útočná děla přesunovat k Brnu . Svůj ústup maskovali postřelováním 
sovětských postavení a okolních obcí pro ústup svých jednotek od Ořechova . 

Němci tvrdě drželi linii: Veselka , Troubsko se žel. zastávkou, Ostopovice, Podskalský mlýn, 
Střelický les a kótu Uchy u Ořechoviček. K ránu se stáhly poslední tanky 16. panc. divize přes 
Nebovidy a Moravany do Brna. Zaujaly obranu okolo železniční tratě od Ostopovic po Horní 
Heršpice. V Ořechově zůstaly jen krycí jednotky zadního voje. Zaminovaly přístupové cesty a 
vedly boj na zdrženou. Ustupující tanky byly u Moravan napadeny sovětskými bitevními letouny, 
jeden IL-2 byl sestřelen a zřítil se u Ostopovic. Německé letectvo se snažilo narušovat postup 
sovětských jednotek u Ořechova. Při hloubkovém útoku byl jeden Me-109 nad Ořechovem 
sestřelen . 
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Jednotky 42. gar. střel. divize zabezpečily od 24. dubna levý břeh řeky Jihlavy až po 
Ivančice . Po desáté hodině se podařilo kozákům 10. gar. jezd. divize překonat odpor v 
Tikovických zmolách , po 15. hodině se podařilo obsadit bývalou Secovu cihelnu . Po 
dělostřeleckém a raketovém útoku vyrazila jízda 9. gar. jezd. divize od Bratčického hájku za 
podpory samohybných děl a přímé palby kaťuší. Poslední obránci Ořechova , pokud nepadli , se 
rychle stáhli za silné kulometné palby do lesů k Bobravě. Za hodinu byla trojice obcí obsazena. 
Obce byly dány osvoboditelům v plen až do rána. Mužští obyvatelé byli pod samopaly nahnáni 
do obou poškozených kostelů a ráno bez vysvětlení propuštěni. Za bojů nezůstal ani jeden dům 
ze 640 nepoškozený, 176 budov bylo úplně zničeno a 20 místních občanů zahynulo. 

Kolik zde padlo sovětských a německých vojáků se dá dnes těžko zjistit. Podle místního 
soupisu zahynulo 184 sovětských vojáků . Když uvádíme, že na katastru obce bylo zničeno 
35 sovětských tanků a samohybných děl se čtyřčlennou posádkou, která při zásahu zahynula, 
tak ztráty vzrostou. Vojáci padlí při znovudoby1í Ořechova Němci v noci 19. ' dubna, byly 
spalováni plamenomety, když je nebylo možné za neustálé palby pohřbít. Němci své padlé a 
zraněné odváželi do týlu až k Jihlavě . Také poškozenou techniku z bojiště odtahovali. V 
Ořechově zůstal jen jeden zničený tank PzKpfw IV. J a dvě útočná děla 7,62 cm PaK36r auf GW 
II Marder vyzbrojené sovětskými protitankovými děly Zis-3 model 1942. V poslední fázi bojů byli 
padlí němečtí vojáci zahrabáni do zákopů bez jakékoliv evidence. 

V deníku Čsl. strany národně socialistické "Slovo národa" byla 7. srpna 1945 zveřejněna 
zpráva, že v bojích o Ořechov padlo 960 ruských hrdinů a 275 Němců . 

Po pádu Ořechova se podařilo po týdenních bojích vojákům 125. střel. pluku orelské divize 
proniknout 24. dubna ve 23 hodin do Hajan a do rána obsadili prostor obce. Za těžkých bojů zde 
padlo na 96 sovětských vojáků. Němci u Hajan bránili levé křídlo obrany u Ořechova a kryli 
ústup svých jednotek z tohoto prostoru. Proniknutím Sovětů za říčku Bobravu byla cesta na Brno 
volná . 

• MOSTY UMíRAJí VSTOJE 
V loňském květnovém 

čísle Informačního listu 
jsme si pověděli několik 
základních informací 
týkajících se železniční 

tratě vedoucí přes Silůvky 
a také Ivančického 

viaduktu. Na konci článku 
jsem napsal , že se viadukt 
nedočkal svého 130. 
výročí uvedení do provozu. 
Nyní si povíme, co vše 
tomu předcházelo . 

Ivančický viadukt se 
po 108 letech provozu stal 
technickou památkou a byl 
od 1. 1. 1979 ve správě 
brněnského Technického 
muzea. Obrovské náklady 
na jeho údržbu a chronický 
nedostatek finančních 
prostředků v nasl zemi 

Vlastimil Schildberger 

však bohužel vedly k jeho postupnému chátrání. Celá konstrukce byla zkorodovaná a po částech 
pomalu rozkrádána . Muzeum, které nebylo schopno zajistit jeho údržbu jej proto po zhruba osmi 
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letech vrací do vlastnictví Československých státních drah. Počátkem devadesátých let se ale 
situace velmi zhoršila . Pokles hrušovanské podpěry se totiž pod obrovskou tíhou zeminy, 
navezené při stavbě nového mostu a s tím spojeným zasypáním drenážního systému , urychlil. 
Při jejím pomalém sjíždění do údolí totiž postupně docházelo ke zkracování dilatační délky 
mostu. Podle pamětníků byla proto už před první světovou válkou podpěra osekávána. Teď ale 
již její čelní stěna začala celou konstrukci posouvat směrem k Brnu. Ve stavu, kdy začal být 
nosník namáhán na vzpěr, se muselo okamžitě jednat. Podpěra urazila celkovou dráhu přibližně 
tři čtvrtiny metru. Byl vypracován demoliční výměr, na základě kterého bylo pověřeno ŽS Brno 
havarijní stav řešit. V polovině února roku 1991 se započalo se stavbou lešení pod prvním 
mostním polem a již 8. března se plameny hořáků zakously do Ivančického viaduktu poprvé. 15. 
května však do hry vstoupilo ministerstvo kultury. Nařídilo provést jen nejnutnější práce 
k statickému zajištění konstrukce a zahájilo řízení o udělení statutu technické památky. 
Z prvního mostního pole zbyla přibližně třetina . Následující dva roky se prováděné práce 
zaměřily na zpevnění podpěry nového mostu. Zatímco se o osudu viaduktu rozhodovalo v šeru 
kanceláří , narušená konstrukce pomalu dál chátrala , až začala bezprostředně ohrožovat okolí . 
V listopadu 1994 proto bylo odstraněno vše co mohlo dříve či později spadnout, například byla 
odstrojena revizní lávka. Staticky vyhovující převislá část prvního pole neprošla při měření na 
dynamické namáhání větrem a byla ještě více zkrácena. Ani nástupnická organizace České 
dráhy nedokázala uvolnit prostředky na opravu této technické památky, takže most opět mění 
majitele. Tentokrát byla jeho kovová část bezúplatně převedena do vlastnictví města Ivančic , na 
jehož katastru leží. To si sice uvědomovalo jeho historickou hodnotu, ale nebylo schopné 
profinancovat jeho rekonstrukci. Bylo však zahájeno zdlouhavé jednání o jeho dalším osudu. 
Stav viaduktu se zatím stále zhoršoval. Po zdlouhavých jednáních o více či méně realistických 
návrzích rozhodlo ministerstvo kultury ČR 3. září 1998 o kompromisním vyjmutí větší části mostu 
ze seznamu kulturních památek, čímž přes velké snahy o zachování této technicky pozoruhodné 
stavby prakticky odsouhlasilo demolici. 

Z následného výběrového řízení , vypsaného městským úřadem na provedení demolice 
vyšla vítězně pražská firma Schwarzmiiler & Sohn CZ, které byl most (bez části určené 
k zachování) prodán za 630 000,- Kč. Ta potom zahájila přípravné práce. 

Po krátkém tichu před bouří o letních prázdninách v roce 1999 se nad údolím řeky Jihlavy 
rozběhl nebývalý ruch a pod plameny autogenu skončila větší část jednoho z nejzajímavějších 
mostů v naší zemi, starého Ivančického viaduktu . 

Veškeré dění okolo vlastního rozebrání tohoto unikátního mostu a prací s ním spojených 
začalo poměrně nenápadně po delších přípravách v polovině srpna roku 1999. Nejprve si mohl 
náhodný přihlížející povšimnout nápadného úbytku náletové vegetace pod viaduktem a ohrazení 
celého prostoru. To se ovšem již zpráva o začátku konce jedné z dominant tohoto kraje rychle 
rozšířila· mezi veřejností a celé staveniště se pomalu stávalo poutním místem (nebo spíš 
pouťovou atrakcí) . Práce na mostě mezitím nabíraly na intenzitě . Do konce měsíce odstranili 
dělníci kolejový svršek v celé délce mostu, tedy i z té části, která má být zachována. Dubové 
mostnice, zbylé dřevěné části postranních lávek i kolejnice byly shazovány přímo dolů pod 
viadukt. Potom byl prostor pod mostem vyklizen a začala se navážet po částech těžká technika , 
zejména dva jeřáby Demag o nosnosti 350 a 80 tun. Jeřábové práce zajišťovaly Hutní montáže 
Ostrava. 

Vlastní rozebírání začalo v pátek 3. září 1999 tam, kde byla konstrukce starého ivančického 
viaduktu narušena poprvé, na hrušovanské straně . Skupina pracovníků firmy Balance z Prahy, 
která subdodavatelsky prováděla výškové práce, nejprve uchytila lana jeřábů do zářezů 
v podélnících , připravených předešlého dne, aby mohly být následně jednotlivé díly odpáleny a 
spuštěny na zem. Rozpalování jednotlivých příček probíhalo vždy souběžně na obou stranách 
nosníku směrem od spodu nahoru. Po přerušení horních podélníků se celý kus, tvořený většinou 
polovinou mostního pole , mírně zhoupnul napružením lan do výšky a byl hned spuštěn na zem. 
Po odstranění celého pole následovala demontáž uvolněného pilíře . Ten , po upálení šroubů , 
které jej přes sto let pevně upevňovaly na kamenné patě , pozvedl sedmdesátimetrový jeřáb, aby 
jej mohl druhý podtrhnout. Takto byl potom pomalu položen na bok do trávy, kde jej čekal stejný 
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osud jako kusy nosníku - rozpálení zaměstnanci brněnského Centrokovu na bezejmenný šrot a 
následný odvoz. 

První den bylo rozebráno pole mezi 5. a 4. pilířem (číslováno od Moravských Bránic) 
s převislým zbytkem prvního pole od hrušovanské podpěry. V sobotu podlehlo plamenům 
autogenu další jedno a půl mostního pole, které následovalo položení dvou uvolněných pilířů. 
V neděli 5. září se začal postup demolice zpomalovat úměrně s blížící se řekou , protože pod 
širokými pásy jeřábu začala měknout zem. Břeh Jihlavy musel být dokonce zpevněn několika 
vrstvami vyřazených 

pražců . Do historie tento 
den vstoupily poloviny polí 
před a za druhým pilířem , 
opět spolu se dvěma 
osiřelými pilíři. Následující 
den zbylo demontovat 
pouze zbylou polovinu 
pole. To se však 
nacházelo až za řekou, 
takže muselo být snášeno 
prodlouženým ramenem 
po krátkých , přibližně 

dvoumetrových kouscích, 
jež přesto vážily okolo 
deseti tun . Byl to 
neopakovatelný pohled. Při 
řezání viaduktu doslova 
ukapával rozžhavený kov. 
To se ani za přibližně 

čtyřicet metrů volného 
pádu nestihlo dostatečně 

ochladit a občas 
podpalovalo trávu , takže 
přítomní hasiči museli 
okamžitě zasáhnout. 

Celému impozantnímu 
divadlu přihlíželo , zejména V roce 1892 proběhla na viaduktu oprava podpěrných nosníků 
o víkendových dnech, 
velké množství lidí. Je třeba přiznat , že mnozí z nich se nechovali příliš ukázněně. Demolice totiž 
probíhala za plného provozu na sousedním novém mostě, což ovšem nezabránilo rodinkám 
s malými dětmi považovat jej za vyhlídkovou terasu. 

O tom, proč k této události vůbec došlo, kolují různé dohady. I názory na její oprávněnost se 
velmi různí. Jisté však je, že v druhé polovině devadesátých let došla schátralost celého 
Ivančického viaduktu do takového stavu, že ji bylo třeba okamžitě řešit. Buď provést finančně 
náročnou opravu minimálně v rozsahu zakonzervování konstrukce , zpevnění podloží větším 
množstvím mikropilot, opravy zdiva podpěr a zabránění přístupu nepovolaným osobám na most, 
nebo snesení celého mostu, protože jeho stav začal bezprostředně ohrožovat své okolí. Nehledě 
na to někteří spoluobčané začali pozvolna proměňovat tuto technickou památku na druhotné 
suroviny, čímž narušili i tak špatnou soudržnost některých částí (zejména plechů a drobného 
kolejiva) a ty pak akutně hrozily pádem. Dalším nezanedbatelným argumentem (zejména 
ivančického městského úřadu , který dal prý na čas most hlídat svou městskou policií) bylo 
několik smrtelných úrazů, ke který na mostě došlo, především mezi vyznavači bungee-jumpingu. 
Po zdlouhavých jednáních o více či méně realistických návrzích z různých stran se zúčastněné 
instituce zjara roku 1999 dohodly na kompromisním návrhu, který počítá se zachováním 
jednoho mostního pole s pilířem na bránické straně a sešrotováním zbytku mostu. 
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Po pondělí 6. září 1999 se o Ivančickém viaduktu hovoří již v minulém čase . Louka pod ním 
byla vyklizena , sejmutá torza odvezena. Zbylá část , jeden pilíř s podpěrou a mostním polem, je 
nadále na seznamu kulturních památek ČR a je provizorně staticky zajištěna . O jejím dalším 
osudu ještě není rozhodnuto . Na podzim roku 1999 bylo vypsáno výběrové řízení na posouzení 
stavu a projekt zajištění konstrukce. Město dostalo v roce 1999 na opravu dotaci ve výši půl 
milionu korun , kterou nestihlo proinvestovat a požádalo o převedeni na rok 2000. Postupně by 
mělo dojít k proměření a definitivnímu statickému zajištění konstrukce, případně i k výměně 
poškozených dilů. Poté bude možné jej dokonale očistit a provést nátěr. Předběžné kalkulace 
přesahují v nejlevnější variantě dva miliony korun . Ivančická radnice považuje viadukt za 
významnou turistickou atrakci a i místní patrioti si "svého Železňáku " náležitě váží, což bylo vidět 
na počtu přihlížejících při jeho demolici, kteří se s ním loučili. Všechny práce spojené s jeho 
opravou jsou plánovány etapově, aby mohly být prováděny v návaznosti na skromný objem 
finančních prostředků . Je proto pravděpodobné, že budou trvat několik let. Co se týče využití , 
často se spekuluje o naučné stezce nebo vyhlídkové plošině nad údolím. U této zajímavé 
možnosti je velkou překážkou přístup k mostu po strmém srázu nad silnicí. Z opačné strany je 
zase odříznut dvojicí železničních tratí. Hrušovanská opěra , která se nakonec stala viaduktu 
osudnou, by měla být odstraněna , aby se odlehčilo sousední podpěře nového mostu. Kamenné 
paty budou pravděpodobně ponechány svému osudu. 

Těžko nezaujatě soudit, jestli ještě bylo možné tento unikátní most zachránit, nebo přesněji , 
jestli by to stálo za vynaložení obrovského množství finančních prostředků , kterých se nedostává 
snad všude, kam se dnes podíváme, tedy i na opravy jiných provozovaných mostů. Zúčastněné 
instituce si odpovědnost za osud této technické památky příliš dlouho přehazovaly mezi sebou 
jak horký brambor, až se jim v podstatě rozsypala v dlaních. Doufejme, že bude viadukt 
zachován alespoň v malé části , u které by snad již neměl být takový problém profinancovat 
důstojnou rekonstrukci a v tomto stavu ji i nadále udržovat. V dnešní době však kdo ví? Byla by 
to ale velká škoda. 

Viadukt byl po zatěžkávací zkoušce 20. srpna 1870, kdy vyhověl projektovanému zatížení 
7,551tJm přivítán na svět dle tehdejších zvyklostí týden trvající hostinou s hudbou a tancem, 
uspořádanou vrchním inženýrem Pischofem. 

Loučení bylo bolestivější. 
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• DOPIS OD ČTENÁŘE 
V Havířově dne 2. ledna 2002 

Milý pane Neužile, 
ani nevíte, jakou jste mi na vánoční svátky udělal svou zásilkou vašich silůvských 

zpravodajů radost. Četl jsem si v nich v době vánočního i po vánočního volna a znovu jsem skoro 
se zatajeným dechem obdivoval šíři a hloubku vědomostí přispěvatelů, a zejména 
nevyčerpatelnou studnu informací pocházejících od pana Škorpíka. Jednotlivé domy, stromy, 
sklepy, cesty, pole, záhumenky, stodoly, atd. v obci samé, i zajímavosti v blízkém okolí jako 
mlýny, dráhy, silnice, rozhledny a jiné jakoby znovu ožívaly a vypravovaly o svých vlastních 
dějinách . 

Skoro jsem dával za pravdu panu Jiřímu Wolkerovi, když věcem připisoval lidské vlastnosti, 
jimiž vlastně náš svět oživují a zpříjemňují. Je to něco úplně jiného vidět dům nebo strom jenom 
jako jakousi kulisu, a vidět ho v širokých souvislostech, jako víc "někoho" než "něco ", co má 
trochu z lidské bytosti, co si dovede pamatovat, a také docela možná, i ty druhé, ty okolostojící a 
pocestné i oslovovat. 

Přišel jsem na to, že i ta malá, jaksi ohraničená historie jedné obce má cosi do sebe, že se 
to nedá přehlížet, že patří do toho velkého kontextu s celkem, že i tam se sbíhá plno nitek a 
souvislostí a tvoří velkou historickou mozaiku celé země, celého státu, kterou, jak vidno, stejně 
nikdy naprosto dokonale a do všech podrobností nepoznáme. Taková práce zůstane vždy 
doménou těch drobných místních nadšenců, kronikářů a sběratelů, a ti okolo se jenom nestačí 
divit, co všechno se jim podaří zvědět a obsáhnout. Je to obdivuhodná činnost. Byl jsem i trochu 
rád, že rovněž ta moje malá vzpomínka na stránkách vašeho periodika rozezvučela u některých 
strunu vzpomínání, protože jsem na ni dostal i samostatné písemné ohlasy. Díky za ně. 

No ano, zavzpomínal jsem si nad těmi vašimi svazečky, a bylo mi trochu líto, že už nejsem u 
toho, a že všechno to dění u vás mohu sledovat jen s odstupem a na dálku. Inu časy se mění, a 
co bylo bylo, to už nikdo nevrátí, ani nikdo nezpůsobí, abychom se silůvskými prožívali nadále 
své dny, jak tomu bylo před lety, kdy jsme skutečně patřili do vaší pěkné vesničky nejen duší, ale 
i tělem. 

Vám osobně patří velké poděkování a obdiv, že se tak zajímavé práci věnujete, že jí 
obětujete svůj čas i své síly a ve spolupráci se všemi ostatními zdatnými odborníky i 
neodborníky od vás napomáháte velké věci, aby se lidé nad svou obcí a jejími dějinami více 
zamysleli. Tím víc, a přímo fyzicky pak bolí, že se najdou lidé, kteří, jak jsem se rovněž dočetl, 
jsou schopni ukrást sošku sv. Anny z kapličky nebo zvon ze zvonice. Lidská zloba zkrátka má 
své místo všude, bohužel. 

Přeji Vám, vážený a milý pane Neužile, mnoho radostí v novém roce, ochotné a zdatné 
spolupracovníky, úspěchy ve vaší tvůrčí práci, vděčné čtenáře a vše dobré. 

Vás osobně a celý váš kolektiv i všechny občany Silůvek na prahu nového roku 2002 ze 
srdce zdraví, za všechno děkuje a vše dobré přeje 

váš vděčný čtenář 

Vydává OÚ Silůvky - zdarma pro občany obce. 
Obecní úřad Silůvky, Prachatičky 39, Silůvky, 664 46 Prštice u Brna 
tel.: 05/47225127, E-mail: obec.siluvky@iol.cz 
Uzávěrky příspěvků, námětů a nápadů pro příští číslo do 20. 5. 2002. 
Jakékoliv dotazy a připomínky týkající se tohoto Informačního listu 
adresujte na: radysek@hotmail.com 

Ing. Milan Smejkal 
Dvořákova 17, 73601 Havířov 

LISY 
S výkyvným 

plstem. 

Ocelová stavba, 
Heflllan Raus.endorf. 

Děčín. 
59 10 
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KAMELOT, .... ME, a. S., 
AREÁL uU LAMBERKA" 
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

'V' ~ 

HREZNIK 2002 
FESTIVAL SKUPINY 

I<AME r-~t ~ ~. FTChudba 

• ~ ~ REKLAMNÍ APRO~UKtNt 
_ AGENTURA - ..... 

25. května 2002 v 1445 hod. 
AREÁL "U LAMBERKA", BŘEZNíK 

®~D~~QDdJ[8 
KAMELOT, THE NEW SECTION, 

W. DANĚK, PACIFIK, K.T.O., 
VANDR DO PADESÁTEdCH, STRÁNíCI, 

FT PRIM, CECH (COUNTRY BÁL) 

• občerstvení • tábořiště u areálu • country bál • 
Areál "U Lamberka" - z nádraží Kralice nad Oslavou 2 km po modré značce. 

Předprodej: 
KIC Brno Běhounská, Kudrna podchod, MKS Národní dům lrebíč, prodejna F&C 

Kapucínské nám., MKS Náměšf n. Oslavou, Obecní úřad Březník 

[ Vslupné: děli do 120 cm zdarma, předprodej 160,- na míslě 190,- Kč ) 

~ [b&WOMONT 
m o n t ó i e 

LfDLMUSIC 

@ 
Jihomoravská energetika, a. s. Z.'";""'~:~~"12J39 

AU8at"~ 
~~~}OKA4t 
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